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Resumo

É durante a adolescência que se verifica maior incidência de infecções sexualmente
transmissíveis - ist’s. . Os quadros clínicos têm evoluído em função da prevalência de certos
agentes patogênicos, da resistência acrescida aos antibióticos e do predomínio de infecções
assintomáticas com conseqüente aumento das complicações. Os principais fatores de risco
englobam: idade, parceiros sexuais, não uso e utilização incorreta de preservativo nas relações
sexuais, inclusão em grupos de risco e antecedentes de IST. Os principais modos de
transmissão são: sexual, sanguínea, vertical e outros. A incidência de IST na população em
geral não variou muito ao longo dos últimos anos O objetivo deste estudo é analisar os dados
dos questionários aplicados aos/as adolescentes do ensino fundamental de uma escola pública
no município de Carpina/PE. A metodologia utilizada foi desenvolvida através da pesquisa-
ação. Portanto pretendem-se verificar a relação entre uso de drogas, bebidas alcoólicas,
transmissão e prevenção de ist. Conhecer qual a prática adotada frente a descoberta de uma
ist. Verificar o conhecimento sobre sinais e sintomas das ist’s.Com um ambiente favorável, os/
as discentes compartilharam seus conhecimentos com relação a seriedade das ist’s, revelaram
suas atitudes frente ao aparecimento dos sintomas em casos de relações desprotegidas e do
perigo da automedicação.
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Abstract

It is during adolescence that there is a higher incidence of sexually transmitted infections - ists. . The clinical
pictures have evolved due to the prevalence of certain pathogens, the increased resistance to antibiotics and the
prevalence of asymptomatic infections with consequent increase in complications. The main risk factors include:
age, sexual partners, non-use and misuse of condoms during sexual intercourse, including at-risk groups and
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history of STIs. The main transmission modes are: sex, blood, and other vertically. The incidence of STIs in the
general population has not changed much over the past few years The aim of this study is to analyze the data
from the questionnaires / adolescents of elementary education at a public school in the city of Carpina / PE. The
methodology was developed through action research.
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Therefore it is intended to investigate the relationship between drug use, alcohol, transmission and prevention
ist. Knowing which adopted the practice forward the discovery of a ist. Check your knowledge about signs and
symptoms of ists. With a favorable environment, the / the students shared their knowledge with respect to
seriousness of ists, revealed their attitudes to the appearance of symptoms in cases of unprotected sex and the
danger of self-medication.
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Introdução

A Organização Mundial da Saúde - OMS (2006) define adolescência como a fase do desenvolvimento humano que
marca a transição entre a infância e a idade adulta.
Caracteriza-se por alterações a nível físico, psíquico e social. É um período de distanciamento de
comportamentos e privilégios típicos da infância, maturação psicológica com estruturação da
personalidade e busca de identidade e de aquisição de características do adulto (RODRIGUES, 2010).
Com relação à construção social do jovem, “a adolescência é caracterizada pelo modo com que a sociedade a
representa, ou seja, nas sociedades modernas ela é mais lenta e já nas primitivas, ela era agilizada e atenuada pelos
ritos de passagem e pela maior facilidade em participar do mundo adulto” (BOCK, 2007). No âmbito psíquico, a
adolescência é uma fase de definição da identidade sexual com experimentação e variabilidade de parceiros
(TAQUETTE et. al., 2005). A população jovem no Brasil atingiu mais de um quinto da população total em 2000, o que
equivale a aproximadamente 33,8 milhões de indivíduos com idade entre 10 e 19 anos. A projeção para 2020 é de que
14% da população brasileira sejam de jovens (SOARES et. al., 2008).
É durante a adolescência que se verifica maior incidência de Infecções Sexualmente Transmissíveis - IST’s. A OMS
preconizou em 2001, a substituição do termo Doença Sexualmente Transmissível - DST por Infecções Sexualmente
Transmissíveis - IST, com o objetivo de enfatizar as infecções assintomáticas. São mais de 20 os agentes infecciosos
(bactérias, parasitas, fungos ou leveduras e vírus) susceptíveis de transmissão durante as relações sexuais. Os quadros
clínicos têm evoluído em função da prevalência de certos agentes patogênicos, da resistência acrescida aos antibióticos
e do predomínio de infecções assintomáticas com conseqüente aumento das complicações. Os principais fatores de risco
englobam: idade, parceiros sexuais, não uso e utilização incorreta de preservativo nas relações sexuais, inclusão em
grupos de risco e antecedentes de IST. Os principais modos de transmissão são: sexual, sanguínea, vertical e outros
(RODRIGUES, 2010).
Segundo Rodrigues (2010) as IST’s atingem 25% dos jovens com menos de 25 anos, enquanto 65% dos casos de
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida manifestam–se entre os 20 e 39 anos e refletem situações de aquisição de
infecção por Vírus da Imunodeficiência Humana durante a adolescência (período assintomático da doença – 10/15 anos).
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A incidência de IST na população em geral não variou muito ao longo dos últimos anos (RODRIGUES, 2010). Em 1999, a
OMS estimou um total de

340 milhões de casos novos por ano de IST’s curáveis em todo o mundo, entre 15 e 49 anos, 10 a 12 milhões destes
casos no Brasil. Outros tantos milhões de IST’s não curáveis (virais), incluindo o herpes genital (HSV-2), infecções pelo
Papilomavirus Humano (HPV), Hepatite B (HBV) e infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) ocorrem
anualmente (WHO, 2005).
O preservativo masculino e feminino é um método eficaz contra as IST’s, desde que utilizado corretamente. Estudo
realizado em 2004 em uma população de 15 a 24 anos revelou que o uso do preservativo na primeira relação sexual foi
referido por 53,2% dos entrevistados, sendo menor nas regiões Norte e Nordeste (BRASIL, 2004). Percebe-se que os/as
adolescentes estão no grupo de vulnerabilidade as IST’s.
Assim por meio do projeto de extensão “Promoção da saúde: dialogando sobre IST/AIDS com adolescentes de escolas
públicas” estão sendo realizadas oficinas com discentes de instituições de ensino para promover a prevenção dos riscos
de transmissão das IST’s.
O objetivo deste estudo é analisar os dados dos questionários aplicados aos/as adolescentes do ensino fundamental de
uma escola pública no município de Carpina- PE que participaram do projeto de extensão “Promoção da saúde:
dialogando sobre IST/AIDS com adolescentes de escolas públicas”. Portanto pretendem-se verificar a relação entre uso
de drogas, bebidas alcoólicas, transmissão e prevenção de IST. Conhecer qual a prática adotada frente a descoberta de
uma IST. Verificar o conhecimento sobre sinais e sintomas das IST’s.
Material e métodos
O trabalho foi desenvolvido no período de agosto a setembro de 2012, em uma escola pública do
município de Carpina com adolescentes de ambos os sexos matriculados no 8º e 9º ano do ensino
fundamental. Participaram do trabalho 79 discentes distribuídos por turma: 8º ano A com 27 alunos; 8º
ano B com 19 alunos e 9º ano com 33 alunos.
A metodologia utilizada foi desenvolvida através da pesquisa- ação. A pesquisa- ação pode ser definida
como um tipo de pesquisa com fase empírica que é concebida e realizada em estreita relação com uma
ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e participantes estão
envolvidos de modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 1985 apud GIL, 2006).
A orientação pedagógica utilizada na oficina foi a da problematização, na qual consistem em conhecer a
realidade dos/as participantes, experiências, conhecimentos prévios e opiniões sobre o conteúdo a ser
abordado (FREIRE, 2005).
Foi realizada com os/as discentes uma dinâmica lúdica denominada “IST’s: construímos a história”,
através da aplicação de um questionário semi-estruturado que abordava a vida de um casal de
adolescentes que vão se conhecendo e se envolvendo em situações de maneira cômica e que sucinta a
reflexão crítica sobre alguns temas como: utilização de bebidas alcoólicas; drogas; sexualidade; sexo
inseguro; automedicação; transmissão e prevenção às IST’s.
Resultados e Discussão
As perguntas inseridas no questionário foram abordadas de maneira simples, para a fácil compreensão
dos/as discentes. Com relação à influência quanto ao uso de bebidas alcoólicas e drogas, 94,93% dos/as
discentes afirmaram que a inserção destas em sua vida poderia ocasionar numa perda de juízo e
influenciar na liberdade sexual, enquanto 5,06% afirmaram a não influência.
As pessoas consomem álcool pelas mais diferentes razões, entretanto, sabe-se que, por ser uma droga
psicotrópica depressora do sistema nervoso central, essa substância atua de modo a diminuir as atividades
cerebrais. Assim, geralmente, está associada à redução da ansiedade. Junto a isso, também está
relacionada à desinibição e ao aumento da loquacidade. Igualmente, a desinibição e a crença de que o
consumo aumentaria o prazer sexual fazem com que bebidas alcoólicas sejam facilmente consumidas
antes ou durante os atos sexuais (CARDOSO, 2008).
Com relação ao uso de preservativos, 98,73% dos/as discentes disseram que o casal deveria usar
preservativos na primeira relação sexual. Segundo Paiva (2008) no início da vida sexual adolescentes e
jovens tendem a não usar contraceptivos e preservativos e definem a relação em que ocorreu sua
iniciação sexual como casual. A primeira relação sexual é considerada um marco na vida reprodutiva de
qualquer indivíduo e tem ocorrido cada vez mais precocemente, fenômeno descrito em estudos mais
recentes no Brasil As questões de gênero têm se mostrado importantes na condução das escolhas
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reprodutivas de adolescentes, particularmente o momento da primeira relação sexual e o primeiro parceiro
sexual.
Na maioria das vezes, a iniciaçãosexual de jovens do sexo masculino ocorre mais precocemente que a de
jovens do sexo feminino (BORGES, 2002).
Após a primeira relação sexual (casual ou não), caso ocorresse o aparecimento dos primeiros sintomas, foi
perguntado qual seria a atitude a ser tomada pelos/as adolescentes, 6,32% dos/as discentes procurariam
orientação com os/as amigos/as, 7,59% buscariam orientações com os profissionais de saúde, 36,70%
buscariam orientação nas farmácias. Sobre este assunto, vale ressaltar, a procura dos/as adolescentes,
49,36%, pelos pais para o dialogo sobre o surgimento da IST, mostrando que a família ainda é referencia
no contexto educativo do/a adolescente.
Embora no contexto familiar, muitas vezes os pais têm dificuldades em abordar questões de sexualidade
com seus filhos adolescentes, justamente por não terem muito claro o que aconteceu com eles próprios
(BRÊTAS et. al., 2009).
E quando argüidos sobre o consumo de qualquer antibiótico sem receita médica, 96,20% dos/as discentes
informaram que isso poderia acarretar no agravamento dos sintomas. A automedicação inadequada, tal
como a prescrição errônea, pode ter como conseqüência efeitos indesejáveis, enfermidades iatrogênicas e
mascaramento de doenças evolutivas, representando, portanto, problema a ser prevenido (ARRAIS, et.
al., 1997). As “prescrições” e “orientações de balcão” nem sempre são corretas ou adequadas. Embora
haja crescente presença e atuação de farmacêuticos nos estabelecimentos, o atendimento de clientes
ainda é feito principalmente por “ajudantes” – atendentes e balconistas –, quase sempre sem preparação
para agir no campo da saúde (BASTOS, 2009).
Existem inúmeras razões pelas quais as pessoas se automedicam como a dificuldade e o custo de se
conseguir uma opinião médica, a limitação do poder prescritivo, restrito a poucos profissionais de saúde, o
desespero e a angústia desencadeados por sintomas ou pela possibilidade adquirir uma doença, entre
outras.
Nesse cenário, a automedicação e a indicação de medicamentos que envolvem risco à saúde, cuja venda
pressupõe a apresentação de uma receita, tornaram-se uma prática comum, mesmo em caso de doenças
que necessitam de exames clínicos e laboratoriais para o seu diagnóstico, como é o caso das infecções
sexualmente transmissíveis - IST (NAVES, 2008).
Ao tomar qualquer antibiótico, os sintomas poderiam desaparecer, retornando dias depois. Os sintomas,
agravados pelo uso de antibióticos, levaria o/a portador/a o/a adolescente a tomar outra atitude ou
procurar alternativas para orientação.
Portanto75,94% dos/as discentes informaram procurar os pais para orientação, embora alguns relatassem
à procura da “mãe” para revelar o problema, já 18,98% conversariam com parceiro/a para buscarem
tratamento em local de saúde especializado. Os dados das situações relacionadas aos sintomas e
agravamento dos mesmos estão resumidos na tabela 1.

Tabela 1: Comparativo das atitudes dos adolescentes quanto ao aparecimento dos sintomas
das IST’s e possíveis agravamentos

Situação 1: Quem os
adolescentes
procurariam?

(%)
Situação 2: Quem os adolescentes
procurariam com o agravamento dos
sintomas?

(%)

Amigos 6,32% Amigos 1,26%

Farmácia 36,70% Pais 75,94%

Pais 49,36% Parceiro (a) 18,98%

Outros 7,59% Sem resposta 3,79%
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Com relação aos sintomas abordados na dinâmica: manchas avermelhadas na pele e nas mucosas, a
tabela 2 mostra que 40,50% dos/as discentes informaram que a IST contraída pelos personagens era
sífilis, que era a resposta correta, 27,84% assinalaram Hepatite B e 26,58% marcaram Gonorréia,
enquanto 5,06% não souberam responder.
Tabela 2: Qual a doença contraída?
Sífilis 40,50%
Hepatite B 27,84%
Gonorréia 26,58%
Sem resposta 5,06%

Embora o número de adolescentes que evidenciam um bom nível de conhecimento sobre o sintoma da IST
seja significativo, preocupa-nos
os que desconhecem, pois os/as adolescentes podem fazer um autodiagnóstico e se automedicarem.
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